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ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การปกครองท้องถิ่น

       หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลให้อำานาจหรือการกระจายอำานาจไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิด

โอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องที่และชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระใน

การใช้  ดุลยพินิจมีเจ้าหน้าที่และงบประมานในการดำาเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาคแต่องค์กร

ปกครองท้องถิ่นก็มิได้มีอธิปไตยในตัวเอง ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีที่เหมาะ

สมการปกครองท้องถิ่น มีหลายรูปแบบแต่ที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด คือ 

เทศบาล



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ความหมาย

        การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำานาจ หรือกระจายอำานาจให้ประชาชนในท้องถิ่น

หนึ่ง จัดการปกครองและดำาเนินกิจการ บางอย่าง เพื่อผลประโยชน์รัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่น

หลักการ

       1.เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น โดยกฎหมายมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน

       2.มีอำานาจอิสระในการบริหารงาน

       3.มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง

       4.คณะผู้บริหารองค์กรได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น

       1.เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร

       2.ประหยัด

       3.แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง

       4.เป็นโรงเรียนฝึกหัดสอนประชาธิปไตยให้กับประชาชน

ความสำาคัญของการปกครองท้องถิ่น

   1.ช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าคนภายนอก

   2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เท่ากับเป็นการฝึกฝนประชาชนได้รู้การปกครองระดับชาติ

   3.แบ่งเบาภาระด้านการเงินและอัตรากำาลังคน

 4.หากท้องถิ่นมีความมั้นคงแข็งแรง และมีเสถียรภาพประชาชนย่อมมีความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารฯ และมี

ความรับผิดชอบต่อประชาชน

   5.นอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลแล้ว ยังผนึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง



ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง(กระทรวงมหาดไทย)

      ถือหลักที่ว่า Local Government is creature of State (การปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้น โดยรัฐหยิบยื่นให้)

วัตถุประสงค์ในการควบคุม

       1.ป้องกันองค์กรท้องถิ่นบริหารงานผิดพลาด อาจมีผลกระทบต่อประเทศชาติ

       2.ให้มีการบริหารงานที่ได้มาตรฐาน

       3.ส่งเสริมการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

มาตรฐานในการควบคุม

       1.โดยกฎหมาย

       2.โดยการตรวจสอบ

       3.โดยการยุบสภาท้องถิ่น

       4.โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน

       5.โดยกำาหนดระเบียบทางการคลัง

       6.โดยกระบวนการในการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนชาติ



วิธีการควบคุมของรัฐบาลกลาง (โดยการการมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุม)

       1.ด้านตัวบุคคล เกี่ยวโยงกับ

            - สมาชิกสภาเทศบาล-ยุบ/ถอดถอน

            - คณะเทศมนตรี-ถอดถอน/ยับยั้งการปฏิบัติได้

            - พนักงานเทศบาล-ออกระเบียบควบคุมหรือเรียกมาสอบถาม

       2.ด้านการเงิน

             - งบประมาน-การกำาหนดประเภทรายได้

             - เงินอุดหนุน-การจัดสรรให้ตามความจำาเป็น

            - รายจ่าย-เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาน

       3.ด้านกิจการ

            - การตราเทศบัญญัติต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

            - การตรวจสอบกิจการ

            - การเพิกถอนและระงับการปฏิบัติ

ปัญหา

       1.ประชาชนขาดความสนใจ (ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง)

       2.ท้องถิ่นขาดความเป็นระเบียบอิสระในการบริหารงาน

       3.รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารงาน

       4.มีการควบคุมจากส่วนกลางมากเกินไปทั้งในเรื่อง บริหารการคลังและบุคคล

       5.การจัดตั้งหรือขยายเขตท้องถิ่นกระทำาได้ยากมาก

ที่มา : http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=25484.0



มุมบริการ
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

สายด่วนสายตรง ติดต่อผู้บริหาร
 สายด่วนติดต่อผู้บริหาร ประชาชนตำาบลแม่พริกสามา

รถติดต่อตรงกับผู้บริหารได้ สามารถปรึกษาปัญหา ร้องเรียน 

ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะการปฏิบัติราชการ ต่างๆ 

โดยตรงกับผู้บริหารได้ โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ตาม

รูปได้ข้างได้ตลอด

การชำาระภาษี ประจำาปี 2563



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 อบต.แม่พริกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 

2563 ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบล

แม่พริก1 อิตาเลี่ยนไทยอุปถัมภ์ ตำาบลแม่พริก เพื่อให้เด็กๆ

และเยาวชนตำาบลแม่พริก ได้มาทำากิจกรรมเพื่อให้เด็กได้

แสดงออก ต่างๆ และกิจกรรมดีๆ ต่อเด็กมากมาย

กจิกรรม อบต.
 โดยบทบาทและอำานาจหน้าของ อบต. มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ได้ตระหนัก

และดำาเนินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและอำานาจหน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือน 

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ 

พอสังเขปดังนี้



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดโครงการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้นำาผู้นำาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย มาร่วมโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำาบลแม่พริก

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

 การจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำา

ปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือถึง 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในตำาบลแม่พริก และช่วย

กันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชาวตำาบลแม่พริก

ของเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมการประชุมสภาสมัยสามัญ



งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำาปี 2563 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ของแต่ละ

ซุ้ม ซึ่งทางท้องถิ่นแต่ละทีนำามาจัดแสดงไว้ในบริเวณศาลสมเด็จฯ และมีการเดินขบวน ของแต่ละตำาบลใน

อำาเภอแม่สรวย และสักการะพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งยังมีการประกวดร้องเพลง ประกวดธิดาแม่สรวย 

ต่างๆ อีกมากมาย และมีกิจกรรมมากมายให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวร่วมงาน งานศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ประจำาปี 2563 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ของแต่ละซุ้ม ซึ่งทางท้องถิ่นแต่ละทีนำามา

จัดแสดงไว้ในบริเวณศาลสมเด็จฯ และมีการเดินขบวน ของแต่ละตำาบลในอำาเภอแม่สรวย และสักการะพระ

นเรศวรมหาราช อีกทั้งยังมีการประกวดร้องเพลง ประกวดธิดาแม่สรวย ต่างๆ อีกมากมาย และมีกิจกรรม

มากมายให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวร่วมงาน

งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

“จิตอาสาภัยพิบัติ” สกัดหมอกควัน
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ” สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า 

ประจำาปี 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

และรับผ้าห่มเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการอำาเภอแม่สรวย

ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จัดทำาหน้ากาก
 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชน

ในตำาบลแม่พริกได้รับความรู้และนำาความรู้ไปใช้ป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว ในการป้องกันเชื้อไวรัส

โคโรนา2019(COVID-19) ต่อไป



ฟุตบอล 7 คน แม่พริก Open Cup ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2563

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน แม่พริก Open Cup ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2563 ได้จัดการแข่งขันขึ้น ณ สนาม

กีฬา อบต.แม่พริก โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16 ทีม ได้แข่งขันเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 โดย

มีผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันหลายภาคส่วน





-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



ความรู้ทั่วไป

เชื้อราบางชนิดจะสร้างสารควบคุมจิตใจ 

เมื่อมันไปเกาะที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่นมด หรือแมลง

ก็จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกมันได้

ที่มา : https://www.scholarship.in.th/26-interesting-facts-about-practically-everything/



ÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ

มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ มีพุทโธอยู่ในใจ ถ้าไม่หมดอายุ โรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุแม้ร้ายแรงเพียงไร ก็จะ

ไม่สามารถทำาลายชีวิตได้ ถ้าหมดอายุก็จะได้ไปสู่สุคติ จึงควรนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาพุทโธไว้เสมอ

.

พระนิพนธ์ “อำานาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม”

--- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ที่มา : https://www.facebook.com/584692004938772/

photos/a.588728834535089/3694359657305309/?type

=3&theater

ÈÃÑ·¸Ò¸ÃÃÁ



องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

สํานักปลัด
โทร : 053-786368,081-9610778

facebook : 
https://www.facebook.com/maeprikorg

www.maeprik.go.th

จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
พิมพ์ที่ : อบต.แม่พริก
กองบรรณาธิการ : ศักดิ์ชัย เป็งคํา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พีรันธร ท้าวคํา
พิสูจน์อักษร : ดําเกิง บุญมา, 
ศิลปกรรม : พีรันธร ท้าวคํา
ถ่ายภาพ : วันชัย อาษา


